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 KRAKOW  A SOĽNÁ  BAŇA  BOCHNIA 

     
Pamiatky UNESCO – kráľovské mesto Krakow a soľná baňa Bochnia – jedna z najstaršich v Európ                                

                                                                TERMÍN: podľa požiadavky 

 
                                                                            CENA: 21,50 € 
                                               V cene je doprava autobusom, prehliadky so sprievodcom CK 

                                                        Možný príplatok: vstupenky, cestovné poistenie 

                         Cena je kalkulovaná zo Žiliny, pri odchode z iného miesta vyúčtujeme skutočné kilometre 

                                                                                      PROGRAM: 

                  Odchod v ranných  hodinách, po príchode do Poľska najskôr navštívime soľnú baňu Bochnia, jednu z najstarších v Eu- 

                  rópe a najstaršiu v Poľsku – pamiatku Unesco. Potom sa presunieme do Krakowa, považovaného za jedno z najkrajších  

                  európskych veľkomiest a pozrieme si exteriéry  kráľovského  hradu  Wawel, Katedrálu a Kráľovskou  cestou  prejdeme    

                  do centra na známy Rynek s honosnými meštianskymi domami, pozrieme si historické Sukiennice, bývalú tržnicu, dnes 

                  s ponukou suvenírov, hlavne domácich, vyrobených z prírodných materiálov a kože, šperkov zo striebra a drahých   

                  kameňov, Mariánsky kostol, Barbakan... Osobné voľno, o cca 18,00 hod. odchod na Slovensko. 

      

Krakow – bývalé kráľovské mesto, jedno z najnavštevovanejších miest strednej Európy s cennými historickými pamiat- 

                  kami z rôznych období, pamiatka  Unesco. Na  Wawelskom návrší nájdete kráľovský hrad, Katedrálu, na Rynku kostol 

sv.Vojtecha, radnicu, impozantný Mariánsky kostol s výnimočnými umeleckými dielami a vzácnym dreveným oltárom, 

Sukiennice, v centre kostol sv. Františka, Floriánsku bránu, mestské opevnenie Barbakan, kostol sv. Petra a Pavla, sv. 

Floriána, Univerzitu a veľa ďalších  pamätihodností. 

Bochnia – soľná baňa, pamiatka Unesco. Už v r. 1248 tu vznikol banský závod, najstarší v Európe, s nepretržitou pre-

vádzkou až do r. 1990, kedy sa baňa zmenila na turistickú atrakciu. Počas návštevy uvidíte interiéry zo soli, multime-

diálna prehliadka vám predstaví históriu prostredníctvom interaktívnych filmov, kde si vypočujete saského kráľa Frid-

richa Augusta IL, poľského kráľa Boleslava Hanblivého, ale aj obyčajných baníkov pri práci. Navštívime kaplnku sv. 

Kingy, oddychový areál s možnosťou občerstvenia, štôlne a ďalšie banské priestory. Atrakciou je jazda banským vláči-

kom, plavba po soľnom jazierku a vyskúšať môžete aj 140 m dlhú kĺzačku.                                                 

Kolektív nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma 
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